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A TÁRSADALOM ÉS AZ EGÉSZSÉG

Richard Totman orvos-pszichológus Social Causes
of Illness (A betegség társadalmi okai) cimű rnűve

a londoni Souvenir Press kiadásában, 263 oldalon
nemrég hagyta el a sajtót és megérdemelt feltűnést

keltett. Az elmúlt két-három évtizedben a hagyo
mányos néprajzi kutatások, majd a strukturaliz
mus néven ismert komplex módszer egyik eredmé
nye, hogy egyre inkább összefüggéseiben látjuk a
korábban egymástól különállóan felhalmozódott
részleteket. Vannak, akik szintézisben szemlélik
mindazt, ami e témakörben eddig összegyűlt. Rög
tön meg kell jegyezni: a szintézis csak pihenő, visz
szapillantás, rendszerezés lehet, ahonnan tovább
kell lépni. A legalapvetőbb kérdések tisztázásától
ugyanis még távol vagyunk. Totman könyve a
köznyelvbe is átment pszichoszomatikus összefüg
gések kutatásának jelenlegi állásáról ad átfogó ké
pet. A test-lélek vagy test-szellem dualista modell
jén túl az embert mint társadalomban nevelkedő és
élő személyiséget, közősségi kapcsolatainak rni
Iyenségét is figyelembe veszi. Bevezetőjében rámu
tat, hogy az a nyugati orvostudományban sokáig
uralkodó felfogás, mely szerint bizonyos tények
nek bizonyos következményük van, ilyen egysze
rűen már nem állja meg a helyét. A genetikai, fizio
lógiai, pszichológiai és gyógyszerészeti felfedezé
sek során lassan kialakult az a vélemény, hogy
egyes tények elkülönitése nem felel meg annak a
reális képnek, amelyre sok összefüggő, egymásra
kölcsönösen ható tényező játéka a jellemző. Az
egészséges vagy a beteg emberi testet nem lehet úgy
tekinteni és kezelni, mint például egy gép-testet,
mert minden emberi test egyúttal emberi személyi
ség is. Nem lehet tehát sem diagnózist készíteni,
sem gyógyítani anélkül, hogy az embert a maga
teljességében ne venné figyelembe az, aki gyógyít.
Mint Totman mondja: "Természetesen különbsé
get lehet és kell tenni a diagnózis és a gyógyítás
egyes mozzanatai között. Tagadhatatlan, hogy
minden betegségnek van fiziológiai, pszichológiai
és társadalmi szempontból tekinthető oldala. A
most bontakozó komplex szemléletmód a küiönfé
le részleteket igyekszik egymással kapcsolatba
hozni és összefüggéseiben vizsgálni. "

A szerző élesen megkülönbözteti a pszichoszo
matikus betegségeket a hipochondriától. A képzelt
beteg valóban képzelődik, mert panaszait nem kí
sérik kóros testi tünetek. Nem így a pszichoszoma
tikus beteg, aki vagy maga is tudja, vagy ki lehet

mutatni rajta, hogy kórtüneteinek pszichológiai
oka van. A szerző nem túloz - kutató orvos lévén
ezt nem is igen teheti -, amikor azt írja: "Ha nem
is minden, de a legtöbb fizikai elváltozás pszichés
okkal magyarázható". Külön probléma, amellyel
szembe kell nézni, hogy az orvostudomány még
nem tisztázta szabatosan, mit is jelent a valóság
ban az "anyag-gondolat" vagy a "test-Iélek" fo
galmi pár. A bizonytalanság miatt még ma is so
kan erős fenntartással beszélnek a pszichoszomati
kus eredetű betegségekről. "Viszont az inkább böl
cseleti jellegű párhuzammal szemben - állapítja
meg a szerző - igen jelentős empirikus bizonyitás
halmozódott fel a világ minden táján a betegség és
a társadalom kölcsönhatásának összefüggéséről."

Természetesen Lévi-Strausst, és a nagy svájci gyer
mekpszichológust, Jean Piaget-t említi elsősorban,

de ide sorolhatjuk Chomsky nyelvészeti kutatásait
is. Az ő és a kevésbé híres tudósok munkájából
nyilvánvaló, hogya pszichoszomatikus befolyást
nem lehet elválasztani társadalmi vonatkozásaitól.
Mit jelent ez? Totman példaként a szerelmi hűtlen

séget említi, amely - legyen a szenvedő fél férfi
vagy nő - olyan társadalomban, ahol a házastársi
hűtlenségről teljesen merev, elítélő normákat ala
kitottak ki - a bántott félben súlyos lelki és testi
válságot okozhat. Sőt a később bűntudattal küsz
ködő másikban is. Ellenben azokban a társadal
makban, amelyeknek más az értékrendszerük, az
érintettek pszichoszomatikus reakciója is különbö
zik a miénk től. Totman szavait idézve: "A lényeg
az, hogya személyek közötti kapcsolatok bonyo
lult rendszerében - noha szabad akarati cselekvés
nek t ű n ik - az adott társadalmi normák szerint
járunk el, és ha ezektől eltérünk, valamilyen mó
don megbetegszünk ... "

T.otman a strukturalizmus módszerével, gazdag
példatárral mutatja ki, hogy a vallásos és költöi
nyelven emlegetett gonosz szellemek, ördögi meg
szálltságok, ártó kísértések befolyása az emberek
re, lényegében annak a természettudományos
módszerrel sem sokkal jobban kifejezhető ténynek
a felismeréséből fakad, hogy nemcsak vírusok,
baktériumok és egyéni szerencsétlenségek okoznak
betegséget, hanem olyan hatások is, amelyeket
nem lehet a fizikai tapasztalás körébe vonni. Az
ugyanis, hogy egészségi állapotunk kapcsolatban
van mentális vagy pszichológiai közérzetünkkel,
ma már letagadhatatlan. De hogya mentális hely-
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zet miben áll, fizikai-kémiai-biológiai ellenőrzéssel

- legalábbis egyelőre - még nem határozható meg.
A kenyai Luo törzs varázslói erre mondják, hogy
"rossz szellem bújt a betegbe", Richard Totman
foglalkozik a vallásos terminológiával körülírt, és
minden nép, minden vallás történetében megtalál
ható csodálatos gyógyulásokkal. Úgy véli, hogy
ezek alapjában véve igaz eseményeket örökitenek
meg, mert mindig adott volt egy személy, akinek
emberfeletti erejében a rászorultak valóban hittek.
Olyan ez - írja Totman -, mint manapság, amikor
a reménytelen betegek semmiféle áldozatot sem ki
mélve, óriási utakat tesznek meg egy-egy országos
vagy világhírű professzorhoz, mert úgy érzik, csak
az segíthet már rajtuk. És - csodák csodája - sok
szor valóban segit is! Nem azért, mintha jobb or
vos lenne, mint a beteg lakóhelyén lévö többi szak
orvos, hanem a hire miatt, ami a betegben olyan
energiákat gerjeszt, amelyek voltaképpen átsegitik
a betegségből a gyógyulásba.

Lényeges elem az is, hogy a beteg fizikai és anya
gi áldozatokat hoz, tehát mintegy "befektet" vala
mibe, és igy még erőszakosabban, vagy ha úgy tet
szik, még nagyobb hittel akar meggyógyulni. Ismé
telnem kell, hogy Totman, noha teljesen érthető

stílusban ír, nem sarlatán, elismeri, hogya pszi
choszomatikus megbetegedések ma még csak meg
figyeléseken alapuló modell készítésére alkalma
sak. Teoretikusan nem tudjuk kimutatni a pontos
összefüggéseket, egyelőre tehát meg kell elégedni a
türelmes kísérletezessel és megfigyelésekkel. Ilyen
módszerrel mutatható ki, hogy az úgynevezett élet
be vágó, döntő, a személy életében valójában telje
sen új fordulatot jelentő élmények, események
- más szóval: a társadalomban lezajló emberi ta
lálkozások és kapcsolatok formálódása - hogyan
hatnak az emberre? Köztudomású, hogy egy mé
lyen szeretett személy tragikus hirtelenséggel törté
nő elvesztése; vagy egy váratlan, úgynevezett első

látásra kezdődő és később egyre mélyülő szerelem;
vagy hosszas keresés után megtalált, az életnek új
és teljes értelmet s tartalmat adó munka, hivatás, .
feladat, életcél, és ehhez hasonló fordulatok pozi
tív pszichoszomatikus hatással járnak.

Sokszor valóban akkorával, hogy - a bibliai tör
ténet nyelvén szólva - "a betegek eldobják man
kóikat, és járnak ... " Vagyis, az ilyen gyógyulási
folyamaton áteső ember túlteszi magát testi fogya
tékosságon, .betegségen, fáradtságon, stresszeken,
mert életének minden megnyilvánulása szinkronba
kerül a társadalom normáival és elvárásaival. De
amekkora a nem fizikai, hanem mentális-pszichés
fordulatok előnyös hatása, ugyanekkora - ha ne
gatívelőjellel történik - a káros hatása. Mégpedig
- írja Totmari - "veszteség, legyen az halál, vagy a
társadalmi helyzetben bekövetkező presztizs-csök-
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kenés, végső soron nem az elvesztett másik ember,
vagy az elvesztett munka, illetve pozíció miatt sú
lyos, hanem azért, mert - a veszteséget megtapasz
taló embernek a léte legmélyén meglévő igényét éri
csapás, igényét arra, amit vagy akit elvesztett. Ép
pen ezért nevetségesek azok a mechanik us skálák,
amelyek például százszázalékos vereségnek minő

sítik, ha valakit nyugdíjaznak." Nem igy van, mert
minden attól függ, hogy az illető belső egyensúlya
egész életében megkövetelte-e az alkalmaztatásban
rejlő biztonságot, vagy nem. Ha igénye volt rá, ak
kor nyugdíjazása valóban csapás lehet, de egy má
sik ember számára meg éppen a szabadulás, az új
rakezdés és a továbblépés alkalma, tehát százszá
zalékosan pezsdítő jellegű. Ez a magyarázata,
hogy ~ a példánál maradjunk - sok nyugdíjas ha
marosan különféle betegségekbe esik, és .Jdö előtt

meghal". Mások viszont mintegy megfiatalodva él
nek tovább, mert végre azt tehetik, amit mindig is
szerettek volna. De számos más, ennél kisebb ren
dű, konkrét kapcsolatot emlit a szerző. Azok az
emberek, akik rosszul érzik magukat a munkahe
lyükön, vagy rossz, nem hozzájuk való párt válasz
tottak, a legnagyobb önfegyelmezés ellenére sem
tudják leállitani testűk lázadását, tiltakozását,
amit a "se testem - se lelkem nem kívánja" mondás
jól kifejez, ha nem is éppen tudományosan. de be
láthatatlanul hosszú tapasztalatok alapján.

Könyvének utolsó fejezeteiben Richard Totman
ismét visszatér a személy és a társadalom elválaszt
hatatlan kapcsolatára, és ismét - sok példával ki
mutatja, hogy az adott közösség normáinak be
nem tartása károsan hat az egészségre. Természe
tesen kicsi és zárt, mondjuk, nemzetiségi-törzsi kö
zösségekben ez sokkal világosabb, mint a mai bo
nyolult társadalmakban, amelyekben nemcsak li
neáris az egyes ember kapcsolódási rendszere a
többi emberhez, hiszen ugyanaz az ember egyidő

ben igen sok adott, illetve kialakított közösség tag
ja, sőt az egyikben vezető szerepet tölthet be, mi
közben a többiben csak égy a sokaságban. Valószí
nű, hogy ez az oka a modern társadalmakban élő

emberek számtalan betegségének a rossz közérzet
től a migrénen át, a neurózisok különféle formáin
keresztül az időnként az egész társadalmat felka
varó magatartásokig. Normák sokféleségéhez kell
szükségszerűen alkalmazkodnunk. Éppen ezért
fontos, hogy a társadalmon belül az attól függő, de
ugyanakkor személyes - főleg öröklött - adottsá
gokkaI és hajlamokkal rendelkezőegyén megtalál
ja a maga helyét. Elsősorban a maga szerepét,
munkáját, élethivatását, mert ennek pozitiv hatá
sai segitik hozzá, hogy el tudjon igazodni a bonyo
lult jelzőrendszerben, és le tudja gyürni a minden-

. kire óhatatlanul ható stresszt.


